Een blik op het Markusevangelie
door: Kris Tavernier

Markus
Inleiding
Markus stelt ons de Heer Jezus voor als de
Dienstknecht van God. We werpen dan ook een blik op
het dienstwerk van Jezus. Het is meteen ook het kortste
evangelie, slechts 16 hoofdstukken, tegenover telkens
meer dan twintig bij de andere. Ook dit past bij de idee
van een dienstknecht: een knecht krijgt een opdracht en
werkt die zo snel af als mogelijk is. Kenmerkend in dit
evangelie is het woord ‘terstond’ (40x), zoals een
knecht het werk aanvat dat hij opgelegd krijgt. Dit
betekent niet dat Jezus nergens de tijd voor nam
(hoewel zijn werk groot en de tijd kort was), maar dat
Hij beslist in volle toewijding en bereidwilligheid het
werk aanvatte en afwerkte. Zoals een dienstknecht weet
wat zijn werk is en dat hij degene is die het moet doen.

Geen geslachtsregister
In dit evangelie is geen geslachtsregister te vinden en
ook niets over zijn jeugd. Dat hoeft ook niet van een
dienstknecht. Van een dienstknecht is het belangrijk te
weten of hij bekwaam en trouw is in zijn dienst. Zo
zijn er nog meer zaken die in dit evangelie veel
beknopter beschreven worden dan in andere
evangeliën. Neem bijv. de verzoeking in de woestijn
(slechts twee verzen; Mk. 1:12-13). Het is niet in de
eerste plaats belangrijk om te weten welke verzoeking
de dienstknecht doorstaan heeft, maar of hij die
doorstaan heeft!

De nederige Knecht
Een belangrijk kenmerk van een knecht is dat hij
nederig is. Hij is slechts knecht en de eer gaat naar zijn
meester. Jezus poogt dan ook in dit evangelie de
aandacht niet op Zichzelf te vestigen. Zo verbiedt Hij
een melaatse om Hem bekend te maken (1:44). Ook de
boze geesten die Hem kenden (1:34) verbiedt Hij te
spreken, hoe waar hun getuigenis ook is; de Heilige
Gods (1:24,25), de Zoon van God (3:11,12).
Toch kon Hij niet verborgen blijven (7:24b). Hoe zou
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Hijzelf en zijn heerlijkheid verborgen kunnen zijn
gebleven? Was het maar meer zo dat Hij ook in ons
leven en getuigenis niet verborgen kan blijven!
Jezus wordt in dit evangelie maar twee keer ‘Heer’
genoemd (16:19 & 20). Zijn dienstwerk op aarde zat
erop en nu, ná zijn opstanding en enkele
verschijningen, ging Hij zijn rechtmatige plaats
innemen aan de rechterhand van God. Paulus zegt: ‘…
die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet
als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft
en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen,
en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn
uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich
vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja,
tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook
uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam
geschonken’ (Fil. 2:6-9).
Hoe volkomen waar het ook is dat Hij de grote Koning
der koningen is, toch is Hij tevens in eeuwigheid de
volmaakte Dienstknecht. Ook dat hoort bij zijn eeuwig
goddelijk wezen. Wonderlijk! Het evangelie eindigt
dan ook met de mededeling dat Hij nog steeds werkt!
Was Hij in het OT ook niet de Here die zijn volk van
manna voorzag? Waste de Meester niet de voeten van
zijn discipelen? Is Hij ook nu nog niet steeds onze
Voorspraak (1Jh. 2:1)? Is Hij niet de Gever van alle
zegeningen? Ook in de profetische gelijkenis van het
(eeuwig) bruiloftsmaal (Lk. 12:35-40) zien wij de Heer
Jezus dienen (vs. 37b). Staat een koning immers niet
ten dienste van zijn volk? Koning en Dienstknecht, het
is in volledige harmonie bij Hem.

De schrijver van het evangelie
(Johannes) Markus is zijn volle naam (Hd. 12:12). In
Hd. 12:25 lezen we over het begin van zijn dienst, hij
gaat mee met Barnabas en Saulus. Een weinig later
echter wordt hij ontrouw en verlaat het gezelschap
(13:13). Bij de tweede reis van Paulus wil Barnabas
ook Markus, de knecht die gefaald had, meenemen.
Paulus weigert en ze gaan uiteen (15:36-39). Markus
was ontrouw gebleken en zo lijkt zijn verhaal
afgesloten te worden. De brieven van Paulus (nota
bene) tonen ons echter dat het zo niet geëindigd is.
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Markus is hersteld en wordt door Paulus dan ook zijn
medearbeider genoemd (Fm. vs. 24). Hij wordt verder
door Paulus aanbevolen (Kol. 4:10) en zelfs als ‘van
veel nut voor de dienst’ omschreven (2Tm. 4:11).
Verder weten we nog van hem dat hij ook met Petrus
gediend heeft (1Pt. 5:13), en dat hij dit evangelie
geschreven heeft.
Wat moet het geweest zijn voor Markus om door de
ware Dienstknecht (Jezus Christus) weer aangenomen
te zijn tot dienstbetoon. Meer dan hij vóór zijn falen
ooit gediend had! Wat een vreugde moet het geweest
zijn om uitgekozen te worden om een evangelie te
schrijven, en wel precies dat waarin de Heer Jezus als
de volmaakte Dienstknecht voorgesteld wordt. Wat een
genade van God en een troost voor ons. Falen wij ook
wel eens, dan worden wij geen blijvend nutteloos
gereedschap. Maar keren wij terug, dan kunnen wij als
een beter instrument voor een grotere dienst gebruikt
worden dan daarvoor! Wat een genade.

Geroepen om uit te zenden
Als Jezus zijn twaalf discipelen tot Zich roept, dan doet
hij dit om twee redenen (Mk. 3:13-19). Ten eerste
opdat zij ‘met Hem zouden zijn’. Dit heeft zowel een
intiem als een opleidend karakter, want Hij zou hen
uitzenden. Ze mochten leren van de Dienstknecht zelf

(‘met Hem’ in zijn dienstwerk). In Mk. 6:7-13 zendt
Hij hen dan ook uit.
Na zijn opstanding kon Hij er echt niet mee leven dat
zij niets deden door ongeloof (Mk. 16:14). Maar toen
Hij zelf verscheen, geloofden ze en onmiddellijk zond
Hij hen weer uit (vs. 15). De gelovigen in het Mk.evangelie worden verondersteld dienstknechten te zijn
naar het voorbeeld van de, in dit evangelie
voorgestelde, trouwe en volmaakte Dienstknecht!
Willen wij zulke dienstknechten zijn?

Loon
Trouwe dienstknechten mogen rekenen op beloning. In
Mk. 10:28-31 spreekt de Heer Jezus hierover. Hoewel
deze passage ook in Mt. en Lk. Voorkomt, is het enkel
in dit evangelie dat er gezegd wordt dat men
‘honderdvoudig’ terug ontvangt. In de twee andere
wordt er gesproken over ‘vele malen meer’ ontvangen.
Is het geen ongelofelijke genade van de Heer, dat Hij
ons eerst gered en gekocht heeft en ons daarna dan nog
wil belonen wanneer wij trouw in zijn dienst staan?
Wees een trouwe dienstknecht, want Hij komt spoedig
en zijn loon is met Hem (Op. 22:12).
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